
Zásady spracúvania osobných údajov k voľbám konaným v obci Rybky 

v zmysle čl. 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  

1. Identifikácia Prevádzkovateľa 

 

Obec Rybky, sídlom: Rybky 110, 906 04 Rybky, IČO: 00 309 915 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). 

 

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa  

 

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných 

údajov prostredníctvom zodpovednej osoby Prevádzkovateľa, na adrese Obec Rybky, o. ú.: Rybky 

110, 906 04 Rybky alebo e-mailom na e-mailovej adrese dpo@obecrybky.sk.  

 

3. Všeobecné informácie 

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), prípadne s inými predpismi 

o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“). 

 

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe, pri organizácií volieb 

Prezidenta SR, volieb do Národnej rady SR, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov 

samosprávneho kraja a volieb do orgánov samosprávy obce (Prevádzkovateľa), sú spracovávané 

iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery 

zabezpečenia. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ získava prevažne z vlastnej činnosti ( napr. 

vyhotovenie zoznamu voličov zo stáleho zoznamu voličov, ktorý vedie obec) alebo priamo od Vás, 

keď mu ich poskytnete (registrácia kandidátnych listín). 

 

Poskytovanie Vašich osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju 

totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň 

voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, je Vašou zákonnou požiadavkou v súlade 

so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Táto informačná povinnosť poskytuje informácie všetkým dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, 

tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia / § 19 resp. § 20 Zákona. 

 

4. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov 

 

Obec ako Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadou 

zákonnosti, a to na nasledujúci účel:   

 

Zabezpečenie priebehu volieb a agendy obce pri voľbách – Prevádzkovateľ za týmto účelom 

spracúva osobné údaje voličov, členov volebnej komisie, kandidátov  a zástupcov politických 

strán (ďalej ako „dotknuté osoby“). 
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Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom zabezpečenia priebehu volieb a agendy obce pri 

voľbách pri zostavovaní zoznamu voličov, zápise občana iného členského štátu do zoznamu 

voličov, vydávaní hlasovacieho preukazu, evidovaní a vymenovávaní miestnych a okrskových 

volebných komisií, zverejňovaní zoznamu kandidátov, zverejňovaní výsledkov volieb a pri voľbách 

do orgánov samosprávy Prevádzkovateľa aj pri registrácií kandidátnych listín politických strán 

alebo nezávislých kandidátov.  

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom zabezpečenia priebehu volieb 

a agendy obce pri voľbách je zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva v znení neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je tak 

zákonnou požiadavkou Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia / § 13 ods. 1 písm. c) 

Zákona.  

 

5. Kategórie osobných údajov a doba uchovávania  

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby 

Prevádzkovateľ plnil zákonné požiadavky, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov.   

 

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje voličov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, štátna príslušnosť, názov obce 

alebo názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu, 

miesto narodenia, pohlavie a podpis voliča v prípade, ak sa zúčastní volieb.  

 

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje členov, náhradníkov a zapisovateľov 

volebných komisií: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, na ktorú možno doručovať 

písomnosti a podpis. Prevádzkovateľ zároveň spracúva aj meno, priezvisko a podpis osoby 

oprávnenej konať za politickú stranu, hnutie alebo koalíciu, ktorá člena a náhradníka volebnej 

komisie delegovala a pri voľbách do orgánov samosprávy Prevádzkovateľa spracúva 

Prevádzkovateľ nasledujú aj  meno, priezvisko a adresu na doručovanie zástupcov politických 

strán (splnomocnencov). 

 

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje kandidátov: meno, priezvisko, titul, vek 

a zamestnanie/povolanie kandidáta a pri registrácií kandidátnych listín vo voľbách do orgánov 

samosprávy Prevádzkovateľa aj dátum narodenia.  

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov, t. j. 

spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov 

nevyhnutné. 

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas dôb stanovených osobitnými právnymi predpismi, 

najmä v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších 

predpisov (napr. pri vedení stáleho zoznamu voličov), ostatnými príslušnými právnymi predpismi 

a v súlade s Registratúrnym plánom obce. V prípade Vašej požiadavky Vám poskytneme 

informácie o dobe uchovávania osobných údajov uvedené v Registratúrnom pláne obce.  

 

6. Práva Dotknutých osôb 

 

Ako Dotknutá osoba môžete prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa pri spracúvaní 

Vašich osobných údajov za účelom zabezpečenia priebehu volieb tieto Vaše práva:  

 



Právo na prístup 

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na 

informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné 

údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej 

strany požadované inak. 

 

Právo na opravu 

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, 

ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, 

neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe 

Vášho podnetu. 

 

Právo na obmedzenie spracovania 

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď 

si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je 

protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale 

potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že 

Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme Vaše 

osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet 

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: 

dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 

Vaše práva môžete uplatniť písomne - zaslaním žiadosti na adresu obce, ústne na adrese miesta 

sídla obce alebo prostredníctvom kontaktných údajov zodpovednej osoby obce. Všetky kontaktné 

adresy a údaje sú vedené v čl. 1 a 2 tejto informačnej povinnosti.  

 

7. Profilovanie a prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií 

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb za účelom zabezpečenia 

priebehu volieb nespracúva osobné údaje profilovaním alebo iným spôsobom 

automatizovaného individuálneho rozhodovania a zároveň Prevádzkovateľ neuskutočňuje 

prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií, a ani 

nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.  

 

 

8. Príjemcovia 

 

K Vašim osobným údajom majú prístup členovia volebnej komisie a jej zapisovateľ. Vaše osobné 

údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom – miestnej volebnej komisií, okresnej volebnej 

komisií, Štátnej komisií pre voľby a kontrolu financovania politických strán a môžu byť poskytnuté 

aj niektorým orgánom štátnej správy, akými sú napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky a pod., ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané 

Prevádzkovateľom pri organizácií volieb.  
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